Sønderup kirke
- og lidt om dens inventar
Vil man ind i Sønderup kirke, må man benytte syddøren.
Man skal bukke hovedet for at komme ind – også gennem yderdøren i våbenhuset,
som ellers er kommet til ret sent – midt i 1800-tallet. Den nordlige kirkedør –
kvindedøren – er som i så mange andre gamle kirker muret
til, men kan stadig tydelig ses i muren med en korsmærket
overligger. Endvidere ser to vinduer i nordmuren – det ene
tilmuret – ud til at være helt oprindelige.
Syddøren er vistnok også oprindelig, men er jo nu skjult bag
våbenhuset. Og det oprindelige gælder kun stenkarmen,
trædøren er af nyere dato.
I våbenhuset står en gravsten med
latinsk indskrift over sognepræsterne Peder Mouritsen, død 1597
Ligstenen
og Peder Jensen samt begges
hustru Hedvig Sørensdatter.
Se den latinske tekst og dansk oversættelse HER
I våbenhusets modsatte side ses kirkens præstetavle.
Orgelet fra 1978 er bygget af Jysk Orgelbyggeri. Det har 7
stemmer og 1 manual.
Inden vi går op gennem kirken
kan vi kaste et blik på to malerier, som begge er tidligere alterbilleder.
Det yngste – og bedste – på tårnvæggens nordside er malet af
Sigurd Olrik (1874-1921) i
1906. Det er et fortræffeligt
billede af Jesus og synderinden. Orglet
Over syddøren hænger et ældre billede fra 1846 af
N. Bech. Det er en ret dårlig kopi af Leonardo da
Vincis nadverbillede
N. Bech kan ikke findes i opslagsværker over kunstnere – han er måske en lokal maler.
Begge billeder har efter tur siddet i en stor træindfatning formet som en husgavl, der har stået på
alterbordet, men nu ligger på kirkeloftet.
Den gamle alteropsats blev kasseret, da kirken i 1952 erhvervede sin nuværende
barokaltertavle.

Midt på nordsiden af kirkeskibet hænger et trækrucifiks,
som har en spændende historie:
Da kunstneren Kristian Andersen skulle sætte kirkeuret
op, fandt han et stykke egetømmer, der var blevet udskiftet og efterladt i tårnet mange år tidligere.
Han tilbød at skære et krucifiks af tømmeret til Sønderup
kirke. Arbejdet blev påbegyndt, men Kristian Andersen
nåede desværre ikke at fuldføre det.
I mange år lå det i præstegården, indtil menighedsrådet
besluttede at gøre noget ved det.
Man spurgte kaptajn B. T. A.
Krucifikset
Lauritsen fra Sønderborg, der var
en dygtig træskærer, om han ville forsøge sig. Han havde
forbindelse til egnen ved sin søn Preben Lauritsen, lærer
på Suldrup skole og sin svigerdatter Jette Lauritsen, der på
det tidspunkt var organist ved kirken.
Han arbejdede på det et par år og leverede det tilbage i
efteråret 1983.
I 1985 blev der givet tilladelse til at ophænge krucifikset
på en af tårnpillerne. Krucifikset hænger nu i kirken, og de
gamle egeplanker er på den måde igen kommet til at
Kirkeskibet og koret
udfylde en plads i Sønderup kirke.
I østenden af kirkeskibet
står prædikestolen, som er
fra ca. 1850. Over den
hænger en meget speciel
lydhimmel, som er ca. 100
år ældre og købt hertil fra
Karup kirke ved Viborg.
I modsat side står den
romanske granitdøbefont,
der menes at være lige så gammel som kirken.
Når kirken er i brug, kan vi også glæde os over et dåbsfad
fra 1700-tallet og malmstagerne fra midt i 1600-årene.
Koret præges af det nye granitalter, indsat ved restaureringen i 2019, og det tilhørende lette elegante knæfald.
Alterets sokkel er udført af spaltet rønnegranit, medens
pladen er smukt poleret sort granit fra Bohuslän.
Stjernehimmelbelysningen, som er dæmpbar, sikrer en smuk
ensartet oplysning af kirkens dejlige barokaltertavle, som er
blevet nænsomt afrenset ved renoveringen og for at imødegå
fugtproblemer rykket lidt ud fra væggen.
Koret

Altertavlen i barok er fremstillet
af den dygtige billedskærer
Laurits Jensen, Essenbæk. Den
viser den korsfæstede i midten
mellem Moses og Johannes
Døberen.
Den er pendant til altertavlen i
Aalborg Domkirke, Budolfi
kirke.
Af en næsten ulæselig tekst
under hovedfeltet fremgår, at
tavlen er købt til Hobro kirke i
1699 og malet og stafferet i
1603. Læs teksten HER.
Hobro kirken blev desværre så
dårligt vedligeholdt, at den måtte nedbrydes i 1840’erne, og en
ny blev indviet i 1852, Den nye
kirkes arkitekt Gottlieb Bindesbøll havde en helt bestemt ide
om alterudsmykningen, der
skulle være en mosaik direkte på
Altertavlen
væggen, men fik ikke lov at
realisere tanken, så den gamle altertavle kom med over i den nye kirke.
Kort efter 2. Verdenskrig besluttede menighedsrådet i Hobro så, at kirken skulle
restaureres op til 100 års jubilæet, og de oprindelige tanker udføres. Derved blev
den gamle altertavle til overs og i 1952 solgt for 1 kr. til Sønderup.
Den handel er vi særdeles glade for!
Se en nøjere beskrivelse af altertavlens elementer HER.
I koret er der en gravsten over Baltzer Maltesen til
Rebstrup (død 1579) og dennes hustru Dorthe
Klausdatter. Begge er afbildet på stenen med en
hund mellem sig. Hundens navn står der også:
'Hofneck'.
Den lidt primitive indskrift kan læses HER
I tårnet er der også spændende ting at se. Der
kommer den normale kirkegænger jo ikke, men den
særlige gæst kan nyde kirkens to klokker. Den
gamle klokke fra middelalderen har i 2010 fået
selskab af en ny.
Den gamle klokke er uden særlig udsmykning,
bortset fra klokkestøberens "sigil" (bomærke), som
er anbragt to steder og kan identificeres som tilhørende Olug Jurgensen, der virkede omkring 1370.

Den nye er derimod efter nutidens skik forsynet med to indskrifter:
STØBT TIL SØNDERUP KIRKE I ÅRET
2010 AF EIJSBOUTS I HOLLAND
og
HERRENS TROSKAB VARER FRA EVIGHED TIL EVIGHED
I ET NYT ÅRTUSIND SKAL EN NY
KLOKKE KALDE FOLKET TIL GUDS
HUS
Begge klokker
Desuden er der som ophøjet relief støbt et smukt
symbol for "tro (kors), håb (anker) og kærlighed (hjerte)", oprindelig udformet som smykke af guldsmed
Eigil Jensen (1917-2002).
Der er arbejdsfordeling mellem de
to klokker:
Den nye er tilsluttet et automatisk
ringeanlæg og klarer de daglige
ringninger.
Til gudstjenester ringer begge
klokker sammen. Den nye pr.
automatik, den gamle ved træk i
klokkerebet. De lyder smukt
Den nye klokke
sammen.
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